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| SPACEROWNIK | OGRÓD BOTANICZNY
la wielu łodzian kochających przyrodę ogród botaniczny jest najładniejszym miejscem w Łodzi. Ale znam też
takich, którzy nigdy nie byli w ogrodzie. A także cudzoziemców, w Łodzi osiadłych nawet od dekady, którzy nie
wiedzą, że kilkanaście minut od centrum mamy w mieście przyrodniczy raj.
Szczególnie wiosną. Ogród, otwierany co roku 1 kwietnia, wita gości przylaszczkami, krokusami i sasankami.
Ledwo przekwitną magnolie, a już japońskie wiśnie i pigwowce zamieniają się w oszałamiające bukiety. Tulipany
nad stawem prężą się w uporządkowanych kolorystycznie łanach. Tydzień później feerię barw urządzają azalie.
Od strony Retkini – ściana bzów. Od Krzemienieckiej – grządki bratków, a na trawniku wijąca się rzeczka
z niezapominajek.
Nie da się zobaczyć wszystkich ciekawostek przyrodniczych podczas jednej wycieczki. W niedzielę zapraszamy na
wspólny spacer. Spotykamy się o godz. 12 przed wejściem głównym do ogrodu botanicznego (ul. Krzemieniecka przy
Konstantynowskiej) przy balonie „Gazety Wyborczej”.
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Czekamy na Państwa uwagi, podpowiedzi, uzupełnienia. Listy prosimy kierować na adres:
„Gazeta Wyborcza”, ul. Sienkiewicza 72, 90-318 Łódź
e-mail: zielony-spacerownik@lodz.agora.pl

CZARODZIEJSKIE
OGRODY NAD ŁÓDKĄ
% Ogród botaniczny w Łodzi rok temu świę-

tował 35-lecie. W tym czasie z założonych
przez Niemców w 1941 r. szkółek drzew
i Ogrodu Roślin Leczniczych utworzonego
po wojnie wyrósł największy w Polsce ogród
botaniczny, który ma 67 hektarów.
O tym, że jest potrzebny Łodzi, wiedział
już w latach 30. XX wieku ogrodnik-architekt Stefan Rogowicz, naczelnik Wydziału
Plantacji Miejskich. Na jego planie parku
na Zdrowiu jest przewidziany także ogród
botaniczny, ale koncepcja doczekała się realizacji dopiero po wielu latach.
Początki ogrodu wiążą się ze szkółkami
miejskimi, po wojnie dostarczającymi materiału do zadrzewiania m.in. zniszczonej
Warszawy. W ogrodzie pamiątką po nich
są skupiska lip, buków i pseudoakacji.
Na terenie szkółek z inicjatywy prof. Jana Muszyńskiego, kierownika Katedry Farmakognozji i Uprawy Roślin Leczniczych
Uniwersytetu Łódzkiego, został urządzony sześciohektarowy Ogród Roślin Leczniczych. Dla zwiedzających teren udostępniono 19 września 1946 r. Rok później władze miejskie ogłosiły konkurs na projekt
ogrodu botanicznego, obejmującego 75 hektarów w sąsiedztwie zoo. Z siedmiu prac za
najlepszy został uznany projekt „Flora”
Władysława Niemirskiego i Alfonsa Zielonki. Zaczęło się oczyszczanie i niwelowanie
terenu, ale projekt nie doczekał się realizacji. A w Ogrodzie Roślin Leczniczych przybywało gatunków; w 1951 roku były już 294.
Samodzielna jednostka, zwana Miejskim
Ogrodem Botanicznym w Łodzi, została powołana do życia w1953r. Ale dopiero w1967r.

Ceramiczna mapa na ogrodzeniu ogrodu botanicznego

zaczęła się budowa ogrodu według planu Henryka Tomaszewskiego z Biura Projektów Budownictwa Komunalnego w Łodzi. Wtedy zostały usypane sztuczne pagórki, ciężarówkami zwożono skały granitowe, wapienne i piaskowe. Tak powstały alpinarium, część ogrodu japońskiego i kamienna ścieżka przez staw.
W latach 70. prace wykonywano ręcznie, trawę kosiło się kosami, a jedynym „pojazdem”
był wóz konny. W ogrodzie pracowało kilkanaście osób, aproste prace powierzano uczestnikom tzw. czynów społecznych.
Od 1992 r. ogród jest odrębną jednostką
budżetową, podlegającą miejskiemu wydzia-

łowi ochrony środowiska. Pracuje w nim ponad 90 osób, od botaników i ogrodników po
studiach po bezrobotnych. W 2001 r. została
przeprowadzona gruntowna renowacja zbiorników wodnych. Rok później goście ogrodu
mogli się przejść pierwszą ścieżką dydaktyczną „Z chwastami za pan brat”. Dziś ścieżek
tematycznych jest już sześć.
Wiadomości historyczne wg publikacji:
„Ogród botaniczny w Łodzi” Janiny
Krzemińskiej-Fredy i Tadeusza Kurzaca,
„Historia ogrodu botanicznego w Łodzi” Doroty
Mańkowskiej oraz „Ogród botaniczny” Agnieszki
Janiak-Heythausen i Janiny Krzemińskiej-Fredy
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Pomnikowa aleja ponadstuletnich lip

RÓŻOWA MARIANNA
Spod lip możemy wybrać się na spacer
według jednej z sześciu przygotowanych
ścieżek dydaktycznych. Okazom kwiatów,
ziół, drzew, kamieni czy chwastów towarzyszą tablice informacyjne.

% Tuż przy wejściu głównym do ogrodu

botanicznego (od ul. Krzemienieckiej) zaczyna się wspaniała aleja lipowa – pomnik
przyrody. Ze 115 drzew większość ma już
przeszło sto lat, są to przede wszystkim lipy srebrzyste z białawosrebrnymi spodami liści. Jak zapewnia wieloletnia dyrektorka ogrodu Janina Krzemińska-Freda,
najefektowniej prezentują się na tle ciemnego nieba tuż przed burzą. W dalszej części alei spotkamy lipy drobnolistne i szerokolistne. Aleja wygląda, jakby prowadziła do pałacu czy willi, a urywa się równie
nagle, jak zaczyna. I prowadzi donikąd.
Jedna z hipotez zakłada, że dawni właściciele tych terenów – Nenccy, a później Poznańscy – planowali tu wybudować rezydencję, która nigdy nie powstała, a zaczęli od szpaleru drzew przy drodze dojazdowej. Inna teoria, w ogrodzie botanicznym
popularniejsza, widzi w alei lipowej pomysł sprzed wieku na połączenie Zdrowia
z Retkinią.

% SKAŁY OGRODU BOTANICZNEGO

KIEDY PRZYJŚĆ

Ogród botaniczny jest czynny codziennie
od 1 kwietnia do 31 października:
* wmaju, czerwcu, lipcu isierpniu wgodz.
9-20 (kasy biletowe czynne do godz. 19)
* wkwietniu iwrześniu wgodz. 9-19 (kasy
czynne do 18)
* wpaździerniku wgodz. 9-17 (kasy do godz.
16)
Ceny biletów: normalny –4 zł, ulgowy
–2 zł, abonament na sezon –40 zł

Dobrze widoczny od wejścia wielki piaskowiec zlepieńcowaty wydobyty ze żwirowni na Stokach otwiera szlak poświęcony skałom, opracowany przez dr. Jana Ziomka. Ścieżka zaczyna się od tablicy z wstępnym wykładem o podziale skał na magmowe, osadowe i metamorficzne. Okazały piaskowiec jest najmłodszą skałą w ogrodzie
(na zdjęciu obok). W dalszej części trasy można zobaczyć wapienie, gnejsy, dioryty, granitoidy oraz blisko stawów ogrodu japońskiego skałę o romantycznej nazwie „różowa Marianna” (od imienia Marianny Orańskiej, właścicielki dóbr, do której należały
złoża marmuru w Sudetach).
Ciąg dalszy – s. 5
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% Z CHWASTAMI ZA PAN BRAT
Niezwykle ciekawa jest ścieżka edukacyjna „Z chwastami za pan brat” (opracowana
przez Dorotę Mańkowską). O popularnej
babce większej, spotykanej na łąkach, trawnikach, a nawet między płytami chodnikowymi, dowiemy się, że do Ameryki Północnej dotarła wraz z europejskimi osadnikami. Dlatego Indianie nazwali ją „śladem stóp
białych twarzy”. O jaskółczym zielu (czyli
glistniku), że nazwę zawdzięcza zgraniu
w czasie początku i końca kwitnienia z przylotem i odlotem jaskółek. O tym, że mleczkiem tej rośliny leczono kurzajki, wiele
osób słyszało. Ale że po zmieszaniu z ałunem powstawała farba – już mniej. I że to roślina trująca w większych dawkach... Niedoceniana pokrzywa ma bogatą przeszłość;
z ziela robiło się sita do cedzenia miodu
i przesiewania mąki, a z ziaren tłoczono wyśmienity olej.

% NASZE DRZEWA LIŚCIASTE

Do tercetu naj star szych ście żek z lat
2002-2003 należy dość długa trasa zatytułowana „Nasze drzewa liściaste”, przygotowana przez Krystynę Kazimierską. Są tu
gatunki, które „każdy Polak znać powinien”.
Czyli: dąb szypułkowy, grab pospolity, wierzba biała, klon pospolity, klon jawor, brzoza
brodawkowata, olsza szara, buk zwyczajny
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W ogrodzie drzewa rosną naturalnie, jak w lesie, bez przycinania dolnych gałęzi. Pod dębem
szypułkowwym stoi paśnik dla saren

i lipa szerokolistna. Oprócz wspaniałych
okazów drzew – w miarę możliwości pokazywanych w sposób najbliższy naturze, bez
podcinania dolnych gałęzi, jak to się czyni
w parkach – ścieżka oferuje wiedzę dendrologiczną w pigułce. Które z rodzimych drzew
liściastych są najwyższe? Dęby osiągają 40

metrów, buki i lipy do 35 metrów. A ile mogą żyć? Dęby nawet tysiąc lat, lipy ponad
500 lat, buki 200-300 lat. Najstarsze drzewo w Polsce? Cis w Henrykowie Lubańskim
koło Wałbrzycha. 1250 lat!
Ciąg dalszy – s. 6
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Lawenda w Ogrodzie Roślin Leczniczych

Bazylia czerwonolistna

% ROŚLINY AROMATYCZNE
W słoneczny letni dzień najpełniej docenimy ścieżkę „Rośliny aromatyczne” (opracował ją Tadeusz Kurzac). Lawenda, szałwia,
oregano, tymianek i rozmaryn – ten zestaw
sprawia, że trudno tutaj nie podśpiewywać
pod nosem ballady Simona & Garfunkela
„Scarborough Fair” z refrenem „Parsley, sage, rosemary and sage”. Aromatyczno-przyprawowe, aromaterapeutyczne, a także zioła stosowane w kosmetyce w sporej części

Jeżówka purpurowa

pochodzą z basenu Morza Śródziemnego,
ale np. rumianek i mięta to rodzime gatunki o szerokim zastosowaniu. Z tej ścieżki mamy niedaleko do działu roślin leczniczych
(około 230 gatunków). Tutaj możemy popatrzeć na często niepozorne rośliny, z których
syropki, wyciągi, esencje, nalewki czy napary ratują nas w różnych przypadłościach.
Dziurawiec na wątrobę, jeżówka purpurowa na wzmocnienie odporności, skrzyp na
nerki, bratki na poprawę cery... To od Ogrodu Roślin Leczniczych zaczęła się historia

łódzkiego botanika. Na grządkach spotkamy: dziewannę, wiesiołek dwuletni, len, poziomki, czerwonolistną bazylię, rdest wężownik, bylicę piołun, kminek, kokoryczkę
i mydlinicę lekarską. Wokół drzewa i krzewy, których liście lub owoce mają zastosowanie w ziołolecznictwie: głóg, dąb, pigwa.
Są także gatunki, którym oprócz tabliczek
z nazwą towarzyszy ostrzeżenie „Roślina
parząca. Nie dotykać!”. To barszcz Sosnowskiego i dyptam jesionolistny zwany „krzewem mojżeszowym”.

% ROŚLINY CIENIOLUBNE

7

Po ścieżce roślin cieniolubnych oprowadzają skrzaty
MARZENA BOMANOWSKA

Najnowsza ścieżka, która powstała w tym
roku, jest poświęcona roślinom cieniolubnym czy raczej cienioznośnym. To gatunki,
które dają sobie radę w półcieniu. Rozmaite funkie o liściach różnej wielkości i barwy
(także dwukolorowe), wyższa od zwykłych
niezapominajek brunnera, szafirowo kwitnąca dąbrówka i inne. Ścieżka roślin cieniolubnych jest nieduża i inna niż wcześniej
opisane. Aby na nią trafić, trzeba przy wejściu od ul. Krzemienieckiej z alei lip skręcić
w prawo. Prowadzą po niej cztery skrzaty
z parasolami – postacie wielkości człowieka,
z których większość wisi na drzewach. Ścieżka jest wyłożona drewnem z pociętych pni
drzew, kilka kroków trzeba postawić na drewnianej kładce.
Teren ogrodu jest podzielony na dziewięć
działów. Z czterech usypanych sztucznych
wzgórz powstało alpinarium, część najbardziej lubiana przez dzieci. Na górki obłożone blokami skalnymi można się wspinać
i przy okazji maszerowania krętymi ścieżkami zobaczyć górskie gatunki roślin płożących, a także efektowne dzwonki karpackie,
płomyk szydlasty, dziewięćsił bezłodygowy
czy gęsiówkę kaukaską. Do tego pigwowce,
rododendrony, ostrokrzewy, modrzewie,
jałowce, daglezje, świerki serbskie i kaukaskie, sosny, cisy, a nawet samotna limba.
„Głos Robotniczy” w 1973 r. pisał: „Takiego alpinarium nie ma żadne miasto w Polsce.
Na sześciu hektarach usypano cztery tęgie
pagórki, a każdy z innych skał. Sprowadzono
parę pociągów szydłowieckich i strzegomskich granitów. Samochodami przewożono
– dla ostrożności, aby się nie kruszyły – bloki
białego pińczowskiego wapienia. Jest i brunatny piaskowiec, są marmury kieleckie. Wielotonowe głazy skalne wkomponowane wkrajobraz, przybrane kamiennymi ścieżkami,
strumykami i źródełkami. Teraz to wszystko
będzie obsiane, obsadzone. (...) Cały świat roślinny gór ziemskiego globu zostanie tu zgromadzony gwoli nauki i rozrywki. (...) Ile tu
pracuje ciężarówek i spychaczy. Ilu ludzi się
wszędzie uwija. Kiedyś ogród botaniczny mieścił się na trzech hektarach, a dzisiaj rozsiadł
się na sześćdziesięciu hektarach jak jaki pegeer. Wciągu ostatnich trzech lat przyszło już
na ogród botaniczny 14 mln zł, z czego na samo alpinarium prawie 5 mln. Ale też będzie
to obiekt, zktórego Łódź będzie dumna, ogród
botaniczny, jakiego nie powstydziłaby się europejska stolica! (...)”.

| SPACEROWNIK |
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RODZAJE ZIELENI

W ogrodzie botanicznym jest dziewięć działów tematycznych:
z alpinarium, z ogród japoński, z dział systematyki roślin zielnych, z dział biologii imorfologii roślin, z dział kolekcji roślin ozdobnych,
z zieleń parkowa, z dział roślin leczniczych
iprzemysłowych, z dział flory polskiej, z arboretum
Jedna z kilkunastu odmian funkii dobrze znoszących cień
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Zegar kwiatowy

% ZEGARY PEŁNE SŁOŃCA
Czy kwiaty wiedzą, która jest godzina?
Chyba tak, skoro pąki wielu roślin otwierają się i zamykają o określonych porach.
Niezwykłą atrakcję obej rzeć moż na
w łódzkim ogrodzie botanicznym. To szlak
„Czasoprzestrzeń przyrodnicza”. Tworzy
go sześć zegarów słonecznych, które wyjaśniają zależności pomiędzy porami roku i dnia
a światem przyrody. Przykładem jest zegar
z cyferblatem wykonanym z kwiatów. Gatunki roślin są tak dopasowane i ułożone, że
ich pąki rozwijają się co pół godziny, wskazując w ten sposób czas. Z kolei w zegarze
analematycznym, aby zobaczyć godzinę, należy stać się jego częścią, dokładnie mówiąc
– wskazówką. Czas pokaże nam nasz własny cień.
Pozostałe niezwykłe zegary pomniki przyrody nie tylko wskazują godzinę, ale również
ustawienie Ziemi wobec Słońca, porę roku,
znak zodiaku czy różnicę między czasem
słonecznym i urzędowym. Osoby, które uważają, że zegary słoneczne są uzależnione od
Słońca, mogą zobaczyć zegar wielokrotny,
pokazujący godzinę w nocy podczas pełni
Księżyca. Przy każdym pomniku znajdują
się tabliczki wyjaśniające, co i jak można
z niego odczytać.
Najstarsze zegary słoneczne pochodzą
z odległych czasów. Nasi przodkowie zau-

Zegar równikowy

Obelisk z analemą

ważyli zależność między porą dnia a długością rzucanego cienia. Spostrzegli, że im bliżej południa, tym cień jest krótszy. Skonstruowali najstarsze przyrządy astronomiczne, zwane gnomonami. Rolę takiego
przyrządu mógł spełniać wbity w ziemię patyk, kij pasterski, kolumna czy obelisk. Ten
sposób obserwacji znany był Babilończykom, Hindusom oraz Chińczykom, którzy
potrafili według rocznych zmian długości
cienia w południe określić nawet szerokość
geograficzną. Podobne gnomony znano
w starożytnym Egipcie i Grecji, a później
także w Rzymie.
W Egipcie, gdzie panował kult Słońca,
„smugi cienia” uważano za znaki od boga.
Nie dziwi więc, że przed każdą świątynią stał
wysoki obelisk, którego cień wskazywał czas
rozpoczęcia nabożeństw.
Zegary w łódzkim „botaniku” znajdują
się nieopodal wejścia od ulicy Krzemienieckiej. Najbliżej jest zegar kwiatowy, a dalej
obelisk z analtemą, interaktywny, wielokrotny, analematyczny i równikowy.
z kwiatowy – zawdzięczamy szwedzkiemu

botanikowi Karolowi Linneuszowi, który
żył w XVIII wieku. Naukowiec wykazał, że
patrząc na kwiaty, można dokładnie określić godzinę. Bo pąki różnych roślin zwijają się pod wieczór i rozchylają rano o określonych godzinach. Tak dobrał więc gatun-

ki, że co pół godziny można określić czas.
Wiele roślin z listy Linneusza zdobi tarczę
łódzkiego zegara kwiatowego, pozostałe
można obejrzeć w innych częściach ogrodu. To na przykład grzybień ogrodowy czy
mniszek lekarski
z obelisk z analemą i hiperbolami zodiakal-

nymi – wskazuje dzień równonocny. W wysokim kamieniu jest szczelina. Słońce przechodzi przez nią tylko w południe. Gdy na
cieniu zegara pojawia się smuga światła,
Słońce znajduje się w najwyższym tego
dnia punkcie na niebie – a dzieje się to około godz. 12
z interaktywny – stanowi dobrą zabawę,
szczególnie dla najmłodszych. By odczytać
godzinę, należy odpowiednio naciągnąć linkę – naprężona pełni rolę wskazówki. Za to
zadanie dzieci zabierają się bardzo chętnie.
To także jedyny zegar, który pokazuje
czas lokalny oraz różnicę między lokalnym
a urzędowym (ten wskazują nasze zegarki).
Tu można wspomnieć odległe czasy, gdy nie
było jeszcze ujednoliconego czasu urzędowego, a zegary słoneczne bardzo słusznie
pokazywały kilkadziesiąt kilometrów dalej
zupełnie inną godzinę
z wielokrotny – osoby, które uważają, że zegary słoneczne są uzależnione od Słońca,

Zegar interaktywny – trzeba naciągnąć linę

OGRÓD BOTANICZNY

| SPACEROWNIK |

Zegar wielokrotny

mogą się zdziwić. Zobaczą zegar pokazujący godzinę w nocy podczas pełni Księżyca.
Nocny czas odczytać można także trzy dni
przed i po pełni. Ciekawostką jest to, że zegar nie jest skierowany na południe, ale ma
„tarcze” we wszystkich kierunkach, także
na północ, wschód i zachód
z analematyczny – wybrukowany, w kształ-

cie dębu. Na kostkę można wejść. Bo tu
właśnie tkwi zagadka. W każdym zegarze
słonecznym godzinę wyznacza gnomon,
który daje cień. Tu jest nim sam człowiek,
który stoi w oznaczonym miejscu. Analema to fi gu ra w kształ cie ósem ki, któ rą
otrzy ma my, gdy za zna czy my pozycję
Słońca o tej samej porze dnia w ciągu roku
z równikowy – jeden z ładniejszych i łatwiej-

szych w obsłudze. To obręcz z cyferblatem,
która rzuca cień na kamień i w ten sposób
wskazuje godzinę. Obręcz równoległa jest
do równika, a zegar pokazuje też nachylenie Ziemi względem Słońca
Pomniki budowali młodzi gnomonicy
z Polski (od greckiego gnomon – wskazówka), którzy pasjonują się zegarami słonecznymi. Przed czterema laty ścieżka zegarów
została uznana za najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w województwie
łódzkim. Nagrodę dla łódzkiego ogrodu botanicznego przyznało Towarzystwo Urbani-

Zegar analematyczny

stów Polskich. Warto wspomnieć, że spacerując pośród zegarów, można poczuć
oszałamiające zapachy. Bo nieopodal nich
znajdują się rośliny stosowane w ziołolecznictwie, niektóre zawierające olejki eteryczne. Pachną też szałwia, tymianek czy oregano.
JOANNA BLEWĄSKA

GNOMONICY

Ścieżkę dydaktyczną „Czasoprzestrzeń
przyrodnicza” opracowali: Marcin Egert,
Krzysztof Igras, Marek Szymocha, Dorota
Kimaczyńska

9

10

| SPACEROWNIK |

OGRÓD BOTANICZNY

SAMO NIE UROSŁO
Nasz ogród tym się wyróżnia, że można tutaj złapać oddech. Wielka przestrzeń sprawia, że człowiek przestaje się
czuć osaczony – mówi Janina Krzemińska-Freda, wieloletnia dyrektorka ogrodu botanicznego.
– Można się tu nachodzić, wypocząć, oczyścić umysł, pozbyć się stresów
MARZENA BOMANOWSKA: Jak to z ogrodem było?

JANINA KRZEMIŃSKA-FREDA*: – Prof. Jan Muszyński założył tutaj ogród leczniczy już
w 1946 roku. Sięgając do nielicznych zachowanych dokumentów, możemy się przekonać, że plany były wspaniałe. W 1947 roku
ogłoszono konkurs, pierwszą nagrodę zdobyła praca „Flora” Władysława Niemirskiego i Alfonsa Zielonko z SGGW, świetnych
fachowców ogrodników. Niestety, ta praca
została odłożona ad acta. Dopiero pod koniec lat 60. został zlecony projekt, zajął się
nim inżynier Henryk Tomaszewski. Projekt
ujrzał wreszcie światło dzienne i w 1967 roku rozpoczęto budowę. Cały teren ogrodu
był podzielony na kwatery o powierzchni
jednego hektara. Taka szachownica. W kwaterach drzewa i krzewy, bo tutaj w 1941 roku powstały szkółki. Część terenu do 1943
roku zajmowała cegielnia. Obszar był zamknięty rzeką Łódką, od strony północno-zachodniej ulicą Konstantynowską, od
wschodu ulicą Krzemieniecką, która miała wtedy trochę inny przebieg. Doły poce-

gielniane mieliśmy na całym terenie,
a szczególnie od strony południowej, gdzie
ogród przylegał do wsi Retkinia. Zasypywano je najróżniejszym śmieciem, w tym
pyłem z zakładów tytoniowych z ul. Kopernika i odpadami z fabryki Femina. Kiedy
kilka lat temu był robiony wykop pod wodociąg w części arboretum, ukazał się nam
wspaniały przekrój wszystkich zakopanych
tam rzeczy. Do części powierzchni zajmowanej przez szkółki oczywiście była nawieziona ziemia. Po szkółkach niemieckich została duża kolekcja drzew, krzewów i bylin
sprowadzanych ze szkółek Späth spod Berlina. To był dobry, ciekawy materiał, istniał
jeszcze, jak przyszłam do ogrodu, bo szkółki prowadziły sprzedaż. Część tej kolekcji
bylinowej została przeniesiona do parku
Julianowskiego.
Od czego zaczęła się budowa ogrodu?
– Trzeba było wszystko zmienić. Teren
został wyrównany. Alpinarium zaczęło powstawać w 1969 roku. Od zawsze istniał staw
w dzisiejszym ogrodzie japońskim, był otoczony starymi drzewami. Być może jest to
stara glinianka, która ma wyjątkowo dobre
dno, które utrzymuje wodę. Nawet w najbardziej suchych okresach woda jest zawsze. Jak budowano studnię głębinową w latach 90., pracownicy wykopali z głębszych
pokładów glinę i rozmawiali, że nadaje się
na cegły. To było przy mnie, więc im powiedziałam, że tu przecież była cegielnia. Mały staw połączony dziś z większym kamiennym mostkiem miał wtedy most drewniany, dookoła rosły wierzby i olchy. Te stawy
tylko zostały poszerzone. W miejscu dzi-

Foldery o ścieżkach dydaktycznych są sprzedawane w kasach ogrodu po 1 zł

siejszego zegara słonecznego istniała szklarnia starego typu dla roślin ciepłolubnych
z innych stref klimatycznych. Dopiero w 1961
roku została wybudowana ta szklarnia, która stoi do tej pory. W starej rozmnażało się
rośliny, a później była to suszarnia nasion.
Ale ogród botaniczny zaczął się od gatunków leczniczych.
– Tak, ten ogród częściowo mieścił się tutaj, gdzie jest koniec ogrodu japońskiego i początek rabaty bylinowej. Ogród leczniczy
najpierw zajmował powierzchnię niewiele
ponad hektar, potem doszedł do sześciu hektarów. Tu, gdzie dziś mamy dział roślin leczniczych, w latach 60. były zagony roślin leczniczych, każdy o powierzchni 9 m kw. Na
tych 9 metrach rósł jeden gatunek, z czego
korzystał zakład farmakognozji UŁ, bo to był
materiał do ćwiczeń i badań doświadczalnych. Dzisiaj to dział pokazowy. Wtedy płot
ogrodu był w miejscu, gdzie zaczyna się aleja lipowa, a lipy rosły aż do ulicy Konstantynowskiej. Ta aleja to duży znak zapytania.
Na ogół takie nasadzenia powstawały, prowadząc do jakiejś rezydencji, a tu na pewno
nic takiego nie było. Podejrzewam, że miała
to być droga łącząca Zdrowie z Retkinią. Niestety, w trakcie przebudowy kilka lip zostało wyciętych.
Kiedy wprowadzono bilety do ogrodu?
– Ogród był od początku ogrodzony, ale
bezpłatny. Płatne bilety wywalczyłam w drugiej połowie lat 80. Zniszczenia i kradzieże
były totalne! Gdyby rośliny, które posadziliśmy w arboretum, czyli w części południowej ogrodu, rosły wszystkie do dziś, byłaby
tu dżungla. Ogromne zniszczenia były też

skutkiem zjeżdżania na sankach z górek, nikomu nie przeszkadzało, że tam coś rośnie.
Nie mogłam przekonać decydentów, że wstęp
powinien być płatny, bo tylko wtedy ludzie
zaczną ogród szanować. Tak samo, jak nie
mogłam przekonać, że płot powinien inaczej
wyglądać.
Skąd pochodziły nasiona rzadkich roślin?
– Stroną administracyjną iroboczą zajmowało się Łódzkie Przedsiębiorstwo Ogrodnicze, natomiast merytoryczną – Wydział Farmakognozji iUprawy Roślin Leczniczych Uniwersytetu Łódzkiego, apóźniej Akademii Medycznej, kierowany przez prof. Jana Muszyńskiego. Był wydawany katalog nasion, który
służył wymianie z innymi ogrodami, bo się
go rozsyła po całym świecie. Od 1972 roku
ogród wydaje katalog samodzielnie. Te działy, które są u nas, generalnie stanowią także
podstawę innych ogrodów. Nasz jest największym ogrodem w Polsce, ma 67 hektarów.
Wydaje mi się, że to jest optymalna wielkość
do intensywnego wykorzystywania, chociaż
część w stronę Brusa jest mniej eksploatowana. Tam mamy dział flory polskiej, udało się
zachować drzewostany poszkółkowe. Oczka
wodne otacza drzewostan bukowo-grabowy.
Część drzew padła w trakcie budowy osiedla
Retkinia, bo zostały zaburzone stosunki wodne. Kiedyś na terenie arboretum, tam gdzie
się kończy aleja lipowa, nawet w czerwcu stała woda powyżej kostek. Dziś się tego nie
uświadczy.
Jak zbudowano górki w alpinarium?
– W pierwszych latach 70. zwieziono tu
mnóstwo skał. Sprowadzano je z kamieniołomów z całej Polski. W maju w 1973 roku zakończono układanie skał trzech pierwszych
wzgórz, bo czwarte – największe – powstało
dużo później, chyba w 1976 albo 1978 roku.
Gdy zakończyliśmy prace, przed 22 lipca musieliśmy te górki obsadzić bylinami. I oczywiście posadziliśmy, nie tylko byliny, ale drzewa i krzewy. Pracowaliśmy wtedy do godz.
21. Maj był bardzo pogodny, suchy, czerwiec
to samo, więc trzeba było pracować z przerwą w południe, żeby te rośliny nie padły. Cały czas były podlewane. Krzewy i drzewa wykopywaliśmy ręcznie z naszej szkółki, a niektóre miały po półtora metra. Świerki owijaliśmy workami jutowymi i polewaliśmy wodą, żeby słońce ich nie popaliło. Posadziliśmy
wtedy 24 tysiące bylin. Iproszę sobie wyobrazić, że wszystko się przyjęło. Wtedy dyrektorem była mgr inż. Zofia Chilarska, bardzo zaangażowana w tę budowę. W najgorszą pogodę potrafiła założyć kalosze, kaptur na głowę
i pracowała. Wspaniały przykład dla pracowników.
A co powstało w ramach słynnych czynów społecznych?
– Dla mnie to był horror iwielokrotnie spierałam się o to ze zwierzchnikami. Jeśli w sezonie przychodziły grupy do prac takich jak
chociażby grabienie, to było dobrze. Niekiedy pomagali pracownicy z jakichś zakładów,
wykonywali konkretny element prac i to było sensowne. Ale jak musiało być tak, że wtrzy
dni albo cztery zjawiało się kilka tysięcy osób
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Czosnek niedźwiedzi w lasku bukowym
ILE TU JEST ROŚLIN?

Na 67 ha ogrodu botanicznego występuje
około 4 tys. taksonów (gatunków iodmian).
Jeśli doliczyć gatunki występujące tu
naturalnie, liczba wzrośnie do 4,5 tys.

w ogrodzie, powstawał chaos. Najgorsze, że
musieliśmy dostarczyć im sprzęt na miejsce
prac, a w ogrodzie był tylko jeden wóz konny
i jeden koń. Zdarzały się grupy, które w ogóle nie podejmowały pracy. Przyjeżdżały autokarem, wynosiły kiełbasy, bułeczki, skrzynki z wódką i urządzały piknik. Czyn był odtrąbiony.
Pani pomysłem są ścieżki tematyczne.
– W tej chwili z gminnego czy wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska możemy pozyskiwać pieniądze np. na ścieżki dydaktyczne, które powstają od paru lat. Najnowsza to ogród cienia. A pierwszą była ścieżka „Z chwastami za pan brat”. Wpadłam na
ten pomysł, ponieważ zchwastami na co dzień
się walczy. Uważamy je za brzydkie, że nie powinno ich być. Ja uważam, że są rośliny użyteczne. Były brane pod uwagę rośliny, które
dawniej miały zastosowanie wgospodarstwie.
Pomijając ich lecznicze właściwości, służyły
jako przyprawa czy wręcz pożywienie. Nie
wiem, czy ktoś pamięta o tym, że komosa służyła za szpinak i była nawet lepsza! Jest doskonała i bardzo delikatna. Do ścieżki „Nasze
drzewa liściaste” wybraliśmy gatunki rodzime, które wszyscy powinni znać. Bo okazuje
się, że wiele osób nie odróżnia np. grabu, wiązu, buka, jaworu i klonu zwyczajnego.
Kiedy był najlepszy czas dla ogrodu?
– Na początku nie było ludzi ani żadnego
sprzętu. Trawę kosiliśmy kosami. Kiedyś nawet dostałam wezwanie na kolegium za niedokoszenie terenu wokół ogrodu. Najgorsze
były lata 80., na tym wielkim terenie mieliśmy tylko 19 zatrudnionych osób, a trzeba było jeszcze zabezpieczyć teren budowy. Dzię-

ki temu, że w 1991 roku zapadła decyzja o wydzieleniu ogrodu botanicznego z Parku Kultury i Wypoczynku „Zdrowie” – zresztą park
rozwiązano – nadszedł dobry okres dla ogrodu. W zeszłym roku zaczęła się budowa zaplecza przy nowych szklarniach, ale z uwagi na brak środków wszystko jest wstrzymane. Przez wszystkie lata ciągle słyszę, że nie
ma pieniędzy, że nie ten czas, że coś jest ważniejsze, np. kanalizacja czy wodociągi. Tylko nie ogród botaniczny. W dalszym ciągu
pokutuje przekonanie że „rolnik śpi i mu rośnie”. Samo. A w to, żeby stworzyć miejsce,
gdzie można wypoczywać i cieszyć oko, trzeba wkładać wiele pracy. Każdy, przychodząc
do ogrodu, szuka piękna. Dla mnie nasz
ogród tym się wyróżnia, że można tutaj złapać oddech. Wielka przestrzeń sprawia, że
człowiek przestaje się czuć osaczony. Można się tu nachodzić, wy począć, oczyścić
umysł, pozbyć się stresów.
Czy ma Pani w ogrodzie ulubione miejsce albo drzewo?
– Dęby. Uchodziły iuchodzą za drzewa wolno rosnące. Tutaj, unas, są samosiewy dębów
ofantastycznych koronach. Nigdzie się takich
nie spotyka, bo wszędzie drzewa są podcinane, pień oczyszczony. A tu dęby mają gałęzie
do samej ziemi, niektóre się wręcz pokładają. Pamiętam miejsca, gdzie było małe drzewko, a w tej chwili jest fantastyczny okaz. Bardzo lubię staw w ogrodzie japońskim i dział
flory polskiej, który jest trochę dziką częścią
ogrodu, ale ze wspaniałą kolekcją bzów, czyli lilaków. No i nasze brzozy też bardzo lubię,
stare poszkółkowe zagajniki.
ROZMAWIAŁA MARZENA BOMANOWSKA
* Dr Janina Krzemińska-Freda w ogrodzie pracuje
od 4 października 1966 roku. Botanik po biologii
na UŁ. Po rocznym stażu została referentem
ds. technicznych. 1 stycznia 1970 roku została
kierownikiem ogrodu, była jego dyrektorem
do 31 marca 2008 roku
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MARZENIA
OPRZYSZŁOŚCI
– Marzę, by ogród zróżnicować, wzbogacić w rozmaite smaczki
i różne klimaty – mówi Dorota Mańkowska, od 1 kwietnia 2008 roku
dyrektorka ogrodu botanicznego, w którym pracuje od 1995 roku
MARZENA BOMANOWSKA: Ma Pani ulubione miejsce w ogrodzie?

Platan wschodni

DOROTA MAŃKOWSKA: Tak, ale ono nie jest
związane z moją pracą. Przychodziłam tutaj jako dziewczynka, mieszkałam na Retkini. Bardzo lubiłam arboretum. Szczególnie jedno miejsce, bo kiedyś wybrałam się
tu z młodszą o 10 lat siostrą, wtedy może
czteroletnią. Chciała zostać rusałką, więc
w ogrodzie urządziłam jej chrzest na rusałkę Amelkę. W tym stawie, który jest
w lasku bukowym w dziale flory polskiej.
Mnóstwo pijawek i liści. Trochę ją tam pochlapałam, potem musiała biegać wokół
pagórka w arboretum, by zasłużyć na miano rusałki. Ten staw pozostał dla mnie
szczególnym miejscem, tajemniczym, pobudzającym wyobraźnię nie tylko dziecięcą. Ogród jest najpiękniejszy bardzo
wcześnie rano i późnym wieczorem, kiedy jest pusto. Czuje się wtedy, że natura
bierze go z powrotem we władanie. Jak jest
pełno ludzi, robi się miastowo. A jeżeli pyta pani o ulubione miejsce w sferze zawodowej, to zdecydowanie moim faworytem
jest ścieżka z zegarami. To jest i moje hobby, i po części moje dziecko.
Jak powstały zegary?
– Przyszedł taki chłopak, który w delikatny sposób zapytał, czy my nie chcemy
zegara. No i się zaczęło. W projekt zaangażowali się prawdziwi zapaleńcy, którzy zostali autorami ścieżki. Jeden z nich, fizyk
Marek Szymocha, przysyła maile ze Spit-

zbergenu, jest tam na ekspedycji polarnej,
podsyła zdjęcia z niedźwiedziami polarnymi, i żeby było śmieszniej, cały czas tam
projektuje zegary. Dla mnie na początku
zegar słoneczny to nie było nic ciekawego,
staroświecka sprawa. A jak oni zaczęli opowiadać, jakie są możliwości, jakie typy zegarów i co można przez to przekazać ludziom, to się okazało, że to jest genialna
sprawa! Zwłaszcza że takiego czegoś nie ma
żaden park czy ogród, a zegary są ściśle
związane z roślinami.
Czyli słońce mamy w ogrodzie opracowane. Co dalej?
– Woda. Jest równie ważnym czynnikiem
dla roślin. Moim marzeniem jest zrobić
także ścieżkę związaną z wodą. Przydałoby się parę fontann, ale w formie zabawnych rzeźb wodnych. Żeby było to coś fajnego, pouczającego i ciekawego, a nie zwykła tryskająca fontanna.
A wracając do roślin?
– Plany mamy niesamowite. Pierwszym
jest stworzenie skansenu roślinnego. Ogrody botaniczne mają w swoich kolekcjach takie rośliny, które, by tak powiedzieć, przechodzą do lamusa. Na przykład stare odmiany drzew owocowych. Bardzo byśmy chcieli założyć w ogrodzie stary sad jabłoni, grusz,
śliw, prawdziwy, a nie na podkładkach skarlających. Trzeba pokazywać normalne antonówki, to przecież były wysokie drzewa.
A do tego chcielibyśmy utworzyć skansen
i ściągnąć starą chałupę, charakterystyczną
dla województwa łódzkiego. Całą zagrodę.
I przy tej chałupie zrobić stary sad ze starymi odmianami, plus tradycyjny, kwiatowy
ogródek przydomowy. Malwy, floksy, marcinki... Żeby było jak u babci, swojsko, sielsko. Przy tej okazji mogłaby powstać kolekcja roślin użytkowych, np. miododajnych,
włóknodajnych, barwierskich. I dalej przydałby się kompleks edukacyjny, atrakcyjny
wizualnie, by prowadzić zajęcia warsztatowe. Pokazywać dzieciakom, że z lnu, który
rośnie obok, można wydobyć włókna. A także z pokrzywy. Chciałabym, żeby skansen
mieścił się tu, gdzie dziś jest dział „biologia
roślin”, pod akacjami.
Czyli w planach jest przybliżanie tego,
co bliskie. A egzotyka?
– Chcielibyśmy zrobić ogród japoński
z prawdziwego zdarzenia. Zaczątek kolek-

ROZMAWIAŁA MARZENA BOMANOWSKA

Grzybienie popularnie zwane nenufarami na stawie w ogrodzie japońskim
MARZENA BOMANOWSKA

cji mamy, ale ten nasz ogród nie wygląda na
japoński. Mamy w Łodzi fantastyczną osobę, to pan Masakatsu Yoshida, który corocznie organizuje w ogrodzie wystawę kultury japońskiej. Robi to od siedmiu lat i zawsze jest tłum zainteresowanych kursem
kaligrafii czy pokazem ceremonii parzenia
herbaty. Ogrody japońskie są niezwykle malownicze. Chciałabym wprowadzić do naszego elementy małej architektury japońskiej, wybudować pawilon herbaciany, na
mostku stworzyć zadaszenie. Pan Yoshida
rozrysował nam projekt. To jest, niestety,
duże przedsięwzięcie finansowe, trzeba by
wiele pozmieniać, zedrzeć asfalt. Już sobie
wyobrażam święto kwitnącej wiśni w czasie, gdy drzewa są pokryte tysiącami kwiatów... Myślałam, żeby zrobić to podobnie
jak Wrocław, który zainteresował swoim
przedsięwzięciem ambasadę Japonii.
Co jeszcze wymaga przebudowy?
– Zdecydowanie do przebudowania jest
dział systematyki roślin zielnych, dzisiaj
mało atrakcyjny, między ogrodem japońskim i starymi budynkami na środku ogrodu. Myślimy o tym, by stworzyć tam park
w typie XVIII-wiecznym, ze stylizowanymi ła-weczkami, taki trochę czarodziejski
ogród. Marzę, by ogród zróżnicować, wzbogacić w rozmaite smaczki i różne klimaty.
Mamy przecież bardzo dużą powierzchnię,
niekiedy trudno się połapać, gdzie się kończy jeden dział, a zaczyna drugi. Małą archi-tekturą możemy zaznaczyć temat i wokół niego komponować kolekcje roślinne.
Kolejny konieczny etap to likwidacja tego
starego zaplecza na środku ogrodu. Za to
powinno powstać centrum dydaktyczno-wystawiennicze z prawdziwego zdarzenia.
Z salą przystosowaną do ekspozycji roślin.
Teraz wystawę szykujemy tydzień, a rośliny wytrzymują najwyżej trzy dni pokazu.
W centrum przydałaby się mała kawiarnia...
A co można zmienić na lepsze już dziś?
– Najprostsze rzeczy: ławki, stoliki. To będzie się zmieniało już w tym roku. Zaczynamy robić nowe deszczochrony. Wszystkie metalowo-betonowe usuniemy, zastąpią je grzybki drewniane, pod którymi można się schronić w razie deszczu.
Już drugą wiosnę nad największym
stawem urządzacie Państwo małą Holandię z tysięcy tulipanów. Co nowego
szykuje Pani w świecie kwiatów?
– Zaczynamy robić bardzo ciekawą kolekcję he me ro cal li sów, czyli li liowców.
Jest ich ponad tysiąc siedemset odmian,
chcielibyśmy mieć tu wszystkie. Kwitną
pod koniec czerwca. W tym roku zaczynamy to przedsięwzięcie od około pięćdziesięciu odmian. Na efekty będzie trzeba poczekać ze dwa-trzy lata. Sukcesywnie, co roku chcemy dokładać nowe odmia ny. Bo, tak jak z tu li pa na mi, kwia ty
robią wrażenie, gdy kolekcja jest w jednym miejscu. Jak nam zakwitnie parę hektarów hemerocallisów, to będzie widok
niesamowity.
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Klon zwyczajny odmiany kulistej
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Ogród japoński w październiku...

... i w kwietniu

Położony nad dwoma niewielkimi stawami w części północno-wschodniej ogrodu, czyli wzdłuż ul. Krzemienieckiej, ma
2 ha powierzchni. W stawach nawet w największą suszę jest woda, a to prawdopodob
zasługa świetnej jakości gliny na dnie zbiornika (na terenie ogrodu była kiedyś jedna
z 30 łódzkich cegielni).
Wiosną ozdobą tej części są magnolie,
wspaniałe wiśnie piłkowane (odmiany kiku-shidare, kanzan, shirofugan), słodko
pachnąca kalina koreańska, perełkowiec
i grujecznik japoński. Latem na stawie zakwi ta ją grzybie nie bia łe i ró żowe, a na
grządkach hortensje. Jesienią bajeczne
kolory przybierają ogniki szkarłatne, berberysy, wierzby, pigwowce i nieduże okazy klonów: palmowy, japoński, koreański
oraz cienkoszypułkowy. Liście miłorzębu
dwuklapowego zaczynają żółknąć od góry ku ogon kowi, jak by je ktoś za nu rzył
w złotej farbie. Metasekwoja chińska rudzieje i gubi igły na zimę. Wielki spektakl
przyrody kończy się 31 października. Od
1 listopada ogród botaniczny jest zamknięty, a po now nie otwie ra ny dopiero
1 kwietnia.

DARIUSZ KULESZA

MARZENA BOMANOWSKA

% OGRÓD JAPOŃSKI

Magnolia dla mamy – jedno z drzew
ufundowanych przez łodzian
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% DRZEWO ZAGUBIONE W CZASIE

MAŁGORZATA KUJAWKA

Miłorząb dwuklapowy (Ginkgo biloba) to prawdziwa ozdoba ogrodu. Rośnie ich tu kilka, największy blisko ogrodzenia od ul. Krzemienieckiej – tuż
przy stawie, ze skałami ułożonymi w ścieżkę prowadzącą po wodzie. W systematyce roślin przynależy do drzew iglastych (nagozalążkowych).
Jest dekoracyjnym, długowiecznym drzewem o liściach jedynych w swoim rodzaju: w kształcie wachlarza, z mniejszym lub większym wcięciem
pośrodku, żyłkowanym cienkimi liniami unerwienia. Prawdopodobnie pochodzi z Junanu, ale ustalenie naturalnego rozmieszczenia tego gatunku
– datowanego na trzeciorzęd i wcześniej – nie jest pewne. Darwin mówił o miłorzębie „żywa skamielina”. W Chinach, Japonii i Korei miłorzęby
sadzono przy świątyniach i klasztorach, najstarsze mają średnicę sięgającą pięciu metrów. Takie przeznaczenie oddaje np. duńska nazwa tej
rośliny: drzewo świątynne. Chińczycy mówią o nim „stopa kaczki”, a popularna nazwa angielska to „panieńskie włosy” (Maidenhair Tree),
najwidoczniej gałęzie kojarzone są ze złocistym warkoczem. Pierwsze miłorzęby dotarły do Europy w latach 1727-1730 za pośrednictwem
kupców holenderskich. Posadzono je w Utrechcie. W Polsce liczące przeszło 200 lat miłorzęby można zobaczyć w ogrodzie botanicznym
w Krakowie. W parkach i ogrodach sadzi się zwykle drzewa męskie; żeńskie wydają jadalne owoce (żółto-zielone śliweczki mają ok. 2,5 cm)
wydzielające niezbyt przyjemny zapach. W pierwszą noc z przymrozkami opada większość liści.

% METASEKWOJA CHIŃSKA
Odkryta dopiero w 1941 r.
w prowincji Seczuan w Chinach,
wcześniej uważana za gatunek
wymarły. Pierwsza partia nasion
dotarła do Europy w 1948 r.
i w tym samym czasie przysłano
je do Polski; pierwsze okazy
jednocześn ie wyrosły
w Krakowie, Warszawie
i arboretum w Kórniku. Obecnie
spotykana w parkach i ogrodach
niemal wszystkich kontynentów.
To szybko rosnące drzewo
o łuszczącej się czerwonawobrązowej korze (w 20 lat może
osiągnąć 12 metrów). Na zimę
gubi igły, które jesienią rudzieją.
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Dzięcioł zielony

% KTO TU MIESZKA?
W ogrodzie botanicznym można spotkać sporo zwierząt. Od motyli i komarów,
przez żaby, zaskrońce i traszki, mnóstwo gatunków ptaków, aż po sarny, zające, wiewiórki i lisy.
A jeszcze w stawach żyją rybki dokarmiane przez zwiedzających – czasem można zobaczyć na żwirowym brzegu setki kłębiących się ryb z apetytem pożerających kawałki chleba. Różanki wpuszczono do wody, bo miały zjadać glony... – Przed południem szłam ścieżką blisko stawu, aż tu nagle
usłyszałam głośne mlaskanie – opowiada Dorota Mańkowska, dyrektorka ogrodu botanicznego. – Nie do wiary, ale to ryby, które
karmił wnuczek z babcią.
Zimę przetrwał też jeden z wielu podrzucanych do ogrodu żółwi czerwonolicych.
W ogrodzie nazywają go News, bo w poprzednim sezonie pewien fotoreporter niezmiernie się ucieszył z takiej ciekawostki
przyrodniczej.
Najwięcej jest ptaków: sikory modre, ubogie i bogatki, dzięcioły zielone, czyżyki, rudziki, słowiki szare i rdzawe, piecuszki, kowaliki, pieżgi, remizy, wilgi, zięby, makolągwy, szczygły, kukułki, kulczyki, pleszki, jery, mazurki, czyżyki, dymówki i jerzyki oraz
popularne w miejskich parkach sójki, sroki, wróble, gołębie, kwiczoły, gawrony, szpaki i wrony. Pojawiają się krogulce, myszołowy i pustułki. Widuje się w przelocie zimo-

rodki. Na stawach można zobaczyć perkozy, kaczki krzyżówki i łyski, a także mewy
śmieszki. Blisko wody trzymają się ropuchy
szare, kumaki nizinne, traszki grzebieniaste i zwyczajne. Czasem panikę wywołuje
zaskroniec.
Sarny – ich liczbę szacuje się na 15 – zimą
mogą liczyć na dokarmianie, bo w arboretum (południowo-zachodnia część ogrodu)
pod wielkim dębem stoi paśnik. Ale są tu
szkodnikami – obgryzają drzewa z kory i dolnych gałęzi, więc co cenniejsze okazy zabezpiecza siatka. Lisy sprawiły, że coraz rzadziej można spotkać bażanty czy kuropatwy.
TYMON MARKOWSKI

ADAM WAJRAK

W ogrodzie żyje ok. 15 saren

Zaskroniec

MARCIN WOJCIECHOWSKI

OGRÓD BOTANICZNY
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% WYSTAWY
Można je oglądać
bezpłatnie
wogrodzie
botanicznym
(ul. Retkińska
39/65)
wgodz. 9-17
z 19-21 czerwca
„Rośliny lecznicze”,
z 18-20 września
„Grzyby znane
imniej znane”,
z 9-11 października
„Owoce, warzywa,
kwiaty”,
z 11-13 grudnia
wystawa ipokaz
komponowania
suchych bukietów
oraz stroików
świątecznych.
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Należy do Parku Krajobrazowego Wzniesień
Łódzkich leży na dziale wodnym dzielącym dorzecza Odry i Wisły. Zajmuje 1237 ha, jest największym kompleksem leśnym w mieście, nazywanym „zielonymi płucami Łodzi”. W Lesie Łagiewnickim występuje przeszło 500 gatunków
roślin. W dąbrowach spotyka się okazy prawie
dwustuletnie, w lesie mieszanym rosną brzozy,
wierzby, topole osiki, olchy czarne, graby, lipy, jesiony, sosny i coraz rzadsze jodły. Specjaliści znaleźli tutaj wiele gatunków objętych ścisłą lub częściową ochroną, a także gatunki zagrożone, takie
jak: widłak gwiaździsty, skrzyp zimowy, pełnik europejski, jaskier wielokwiatowy, wawrzynek wilczełyko, naparstnica purpurowa, lilia złotogłów,
kosaciec syberyjski. To w Łagiewnikach zbudowano pierwsze murowane domy na terenie dzisiejszej Łodzi: kościół i klasztor Franciszkanów (17331748). Tu do źródła przy kaplicy św. Antoniego
tysiące łodzian przyjeżdża po wodę.

TOMASZ STAŃCZAK

LAS ŁAGIEWNICKI

MAŁGORZATA KUJAWKA

W NASTĘPNYCH ZIELONYCH SPACEROWNIKACH:

PARK ŹRÓDLISKA

Nie tylko najstarszy ijeden znajpiękniejszych parków
wŁodzi, ale także miejsce silnie związane zhistorią
miasta. WXIX wieku wsąsiedztwie 300-letnich
drzew fabrykanci budowali pałace, tutaj toczyły się
zaciekłe walki wczasie rewolucji 1905r., aszklarnie,
gdzie trafiły palmy zoranżerii dygnitarzy ibogatych
łodzian uciekających przed pierwszą wojną
światową, dały początek wspaniałej palmiarni.
Źródliska są aż dwa, bo ten najstarszy wŁodzi park
–powstał w1840r. jako Ogród Spacerowy
–wkrótce po założeniu został podzielony na część
publiczną iprywatną, sprzedaną największemu
łódzkiemu fabrykantowi Karolowi Scheiblerowi.
Ogród publiczny zwano wXIX wieku parkiem Kwela
(od niemieckiego Quell - źródło). Stare lasy rządowe
leśnictwa Łaznów, zpotężnymi dębami, olchami,
grabami iświerkami, zostały włączone wgranice
miasta, ale przy wytyczaniu działek do zabudowy
oszczędzono 10-hektarowy teren, by założyć wnim
ogród wstylu angielskim –krajobrazowym.
Pomysłodawcą parku był prawdopodobnie
Franciszek Potocki, gubernator cywilny warszawski.
Wtym czasie tylko kilka polskich miast miało
publiczne parki, na łódzkie Źródliska –nazwa
pochodzi od dawnej obfitości źródeł –ówcześni rajcy
wyłożyli zkasy miejskiej 1500 zł, by „nowo założony
Ogród Spacerowy” ogrodzić, aźródła regularnie
oczyszczać. W1842r. zatrudniono ogrodowego
zpensją 600 rubli rocznie. Inżynier powiatu
łęczyckiego Bochnicki sporządził plan ogrodu, teren
został pocięty alejkami biegnącymi po przekątnych
mniej więcej prostokątnego parku, adrzewostan
leśny został uzupełniony drzewami owocowymi
iklombami. Zimą ogród zamykano. Stawy ozdobiono
mostkami, które po remontach stoją do dzisiaj, anad
lustrem wody tak jak 150 lat temu cierpliwie
pochylają się wierzby. Z1853r. pochodzi świadectwo
Oskara Flatta chwalącego park „właśnie dla pewnej
dzikości tem więcej mający uroku”.
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